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 چکیده

که ممکن است به صورت افسردگی، اعتیاد، سوء رفتار با  ،یکی از مشکالت شایع در روابط زوجین تعارض زناشویی است :زمینه و هدف

همسر و درگیری لفظی بروز نماید. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر تعارض زناشویی در مراجعین به 

 انجام شد. 0931در سال  مرکز مشاوره کمیته امداد امام )ره( شهر ایالم 

ز نوع نیمه تجربی مورد شاهدی بود. جامعه مورد مطالعه زوجین دارای تعارض مراجعه کننده به مرکز مشاوره این مطالعه ا روش کار:  

زوج بود که به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه  01کمیته امداد امام خمینی شهر ایالم بود. نمونه شامل 

أله را آموختند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی جلسه نود دقیقه ای مهارت حل مس 8آزمایش طی 

(MCQبود. داده ها با نرم افزار ) SPSSدر سطح معنی داری (10/1 p-value<) .آنالیز گردید 

، کاهش واکنش های نتایج نشان داد که دو گروه مورد و شاهد در میانگین نمره های افزایش همکاری، افزایش رابطه جنسی یافته ها:

  ،افزایش روابط فردی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر ،هیجانی، کاهش روابط فردی با خویشاوندان خود

 .(> p 10/1)تفاوت معنی دار با هم دارند 

بین زوجین گروه آزمایش که تحت آموزش مهارت حل مسأله قرار گرفته اند و گروه کنترل از نظر تعارض زناشویی تفاوت  نتیجه گیری:

 بنابراین به نظر می رسد اجرای برنامه آموزشی مهارت حل مسئله در کاهش تعارض زناشویی زوجین موثر باشد. . معنی داری وجود داشت

 

 

 تعارض زناشویی، آموزش ،مهارت حل مسأله کلید واژه ها:
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 مقدمه 

در طول  ،بی شک خانواده بنیادی ترین نهاد و تشکل     

         تاریخ و تمدن انسانی و مهمترین رکن اجتماع تلقی 

می گردد. خانواده از دیدگاه دینی و فرهنگی ما دارای 

اهمیتی ویژه است، که در پاسخ به نیاز فطری بشر شکل 

گرفته است. انسان بر اساس سرشت و نیاز ذاتی خویش به 

از شدن انس و الفت با دیگران و مصاحبت و همراهی و همر

با آنان نیازمند است و خانواده نهادی است که به این نیاز 

               بخش پاسخ  فطری بشر به صورت طبیعی، عمیق و آرام

بنابراین بنیان خانواده بر اساس پیمان  .(0) می دهد

زناشویی میان زن و شوهر شکل می گیرد تا در کنار هم 

ند، ولی متأسفانه زندگی آرام و سعادتمندی را تجربه نمای

که زوج ها در جامعه  هستند شواهد فراوانی گویای آن

امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به 

مشکالت شدید و فراگیری دچارند.  یکی از مشکالت شایع 

موجود در روابط زوجین که مورد توجه درمانگران واقع شده 

این مشکل ممکن است  .(1) تعارضات زناشویی استاست 

ک یا ی ،اشکال گوناگون داشته باشد و به صورت افسردگی

رفتار اختالل آمیز بین فرزندان،  ،هر دو زوج، اعتیاد، رشد

سوء رفتار با همسر و درگیری لفظی یا فیزیکی بین زوجین 

 (.9) بروز نموده و نهایتا منجر به طالق گردد

 ،مل که در آننوعی تعا تعارض بین فردی به عنوان     

       اشخاص تمایالت، دیدگاه ها و عقاید متضادی را بیان 

می کنند، تعریف می شود که بعضی محققان آن را رخدادی 

 (.0، 4) عادی در زندگی زناشویی می دانند

درگیری و تعارض در روابط  0از نظر کرچلر و رودلر و میر     

     اذ تخزناشویی به خاطر تصمیم گیری های مشترکی که ا

می کنند امری طبیعی است و در فرایند تصمیم گیری دو 

نفر، اختالف نظر امری طبیعی است. شدت تعارض می تواند 

                                                           
1 - Kirchler, Rodler &Meier  

در دامنه ای از تفاوت آشکار در نقطه نظرات زن وشوهر تا 

اختالف جدی در اهداف، ارزش ها و آرزوها قرار گیرد. آنها 

اجتناب ناپذیر  امری ،عقیده دارند تعارض در ارتباط نزدیک

 (.6است )

تعارضات میان افراد و زوجین ضرورتا مخرب نیستند، بلکه 

این تعارضات زمانی مخرب می گردند که ما اسلحه هایمان 

 را به جای مشکل یا مسأله به طرف یکدیگر نشانه بگیریم. 

یک رابطه زناشویی صمیمی مستلزم این است که زوجین یاد 

 و چگونه با هم متفاوت باشند. آنچهبگیرند چگونه با هم مرتبط 

(. اگر تعارض 7) که اهمیت دارد سبک مقابله با تعارض است

به طور کارآمد مدیریت شود، از سکون و رکود ارتباط جلوگیری 

کرده و در زوجین، مهارتهای مثبت و کارآمد منطبق با 

رویدادهای فشار زا ایجاد می کند، حتی یادگیری این رویکرد 

ی تواند فرد را در مقابل دیگر رویدادهای فشارزای انطباقی، م

(. ولی اگر تعارض بطور ضعیفی 7زندگی هم مقاوم تر کند )

        اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده و اثرات

                      زیان آوری بر سالمت فیزیکی و هیجانی زوجین 

دامنه ای از  ( و می تواند موجب ایجاد9می گذارد )به جا 

مشکالت رفتاری و هیجانی زوجین و کودکانی شود که در 

 (.7معرض تعارضات والدین هستند )

در واقع برنامه مهارت های ارتباطی زوجین بیشترین       

تحقیقات را در میان برنامه های آموزش مهارت های زناشویی 

ین درمان حل مسأله را به ا .(8) به خود اختصاص داده است

دلیل که کوتاه مدت و مؤثر بوده و مراجع می تواند به راحتی 

آن را فرا گیرد و نیز به دلیل اینکه عوارض سوء ندارد و مستقیما 

(. هانسون 3) متوجه مشکالت مراجع می شود توصیه می کنند

( در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارت 01) و لندبلند

در تعامالت زناشویی های ارتباطی و حل تعارض به زوجینی که 

مشکل داشتند، باعث بهبود روابط زناشویی زوجین و کاهش 

 تعارضات و افزایش سالمت روان در آنان می گردد. 
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مهارت حل مسأله به عنوان  ، اکنون با درک این مطلب      

رفتاری است که از طریق آن یک فرد، زوج  -یک فرایند ادراکی

حل های مؤثر را برای یک یا یک گروه تالش می کنند تا راه 

مشکل خاص که در زندگی روزمره روی می دهد شناسائی و 

کشف کنند. پژوهش های متعدد نیز نشان داده اند که آموزش 

مهارت حل مسأله روشی کارآمد و مؤثر برای حل مشکالت و 

بهبود تعامالت بین فردی است. از طرفی خانواده های تحت 

کالت مالی در برخی موارد حمایت کمیته امداد به دلیل مش

نسبت به سایر خانواده ها بیشتر در معرض تعارض هستند و 

مشکالت بیشتری را تجربه می کنند . هدف از پژوهش حاضر 

آموزش مهارت حل مسأله برتعارض زناشویی  یاثربخش تعیین

وره کمیته امداد شهر ایالم در سال در مراجعین به مرکز مشا

 . ستا 0931

 روش کار

جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوجینی بودند که             

به دلیل وجود تعارض و اختالف و درگیری شددددید برای      

سال     شکل روابط فی مابین خود در  به مرکز   0931حل م

)ره( شددهر ایالم مراجعه  مشدداوره کمیته امداد امام خمینی

ساده   نمودند. در این پژوهش از روش نمونه صادفی  گیری ت

ست. حجم نمونه      شده ا ستفاده  بود که نفر(  14زوج ) 01ا

صاحبه        شدند و پس از انجام م صادفی انتخاب  صورت ت به 

زوجین به صددورت تصددادفی به  ،اولیه و اجرای پیش آزمون

در دو گروه مورد زوج( تقسددیم و به حکم قرعه  6دو گروه )

و شدداهد قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری متریر وابسددته در  

امه  این پرسشن. این پژوهش پرسشنامه تعارض زناشویی بود

میزان درگیری تعارض زناشددویی و ابعاد آن را اندازه گیری 

سددؤالی اسددت که  41این پرسددشددنامه یک ابزار می کند. 

وایی و پایایی آن ( تهیه و تنظیم شده و ر 00توسط ثنایی ) 

ته اسدددت.       ید قرار گرف تای یا     مورد  به  فت جن      این ابزار ه

شویی را اندازه می گیرد    ضات زنا  :شامل  ،هفت بعد از تعار

سی ، کاهش همکاری شهای  ، کاهش رابطۀ جن افزایش واکن

افزایش رابطه فردی  ، فرزند  ایت افزایش جلب حم  ، هیجانی 

شاوندان خود  شاوندان   کاهش رابطه خانوادگ، با خوی ی با خوی

تان   کدیگر     و همسدددر و دوسددد مالی از ی          .جدا کردن امور 

سوال        ست که برای هر  صورت ا نمره گذاری این ابزار به این 

نمره به   0تا  0پنج گزینه در نظر گرفته شددده که به تناسددب 

شنامه           س ست. حداکثر نمره کل پر شده ا صاص داده  آنها اخت

نمره هر خرده مقیاس    اسدددت. حداکثر  41و حداقل آن    101

است.    0در  مساوی با تعداد سوالهای آن خرده مقیاس ضرب    

در این ابزار نمره بیشددتر به معنی تعارض بیشددتر و نمره کمتر  

 (.00به معنی رابطه بهتر است )

منظور رعایت اخالق در پژوهش مجوز الزم از کمیته امداد       به 

سب گردید      شهر ایالم به منظور اجرای مطالعه ک امام خمینی 

شده        سب  شد که تمامی اطالعات ک و به افراد اطمینان داده 

 در این مطالعه محرمانه باقی خواهد ماند.

روش انجام مداخله به این ترتیب بود که بعد از انجام               

برای مسدددئله  های آموزش مهارت حل    آزمون کالسپیش 

ریزی گردید. آموزش در مرکز کانون دائم برنامه ،گروه مورد

ته و آموزش طی          پذیرف جام  مداد ان ته ا           جلسدددده 8کمی

ماه به    1ای برای زوجین دارای تعارض در مدت   دقیقه  31

ه بعد از اجرای برنامه، همان مرحله اجرا درآمد و شش هفت 

س  شاهد داد شنامه ها ب پر شد ه دو گروه مورد و  و میزان  ه 

   و  SPSSتاثیر برنامه آموزشی با استفاده از نرم افراز آماری   

یه و زهای آماری تی تست و آنالیز واریانس مورد تج  آزمون

 تحلیل قرار گرفت.

 یافته ها

درصدد گروه مورد دارای مشداغل     0441نتایج نشددان داد       

درصدددد آنها را زنان     06 درصدددد آنها را مردان و  3047آزاد که  

شکیل می دادند.   صد  9740ت خانه دار بودند که کل آنها زن   ،در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             3 / 10

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-38-fa.html


 …کاهش تعارضات زناشویی با آموزش مهارت حل مسأله در مراجعین به مرکز مشاوره      03 

 

 
 

 Email:rsj@iums.ac.ir         1315 هارب،  1، شماره  2مجله ره آورد سالمت    دوره 

صد را کارمندان که نیمی از آنان را   849 ،بودند. از گروه مورد در

 دهند.  مردان و نیمی را زنان تشکیل می

د گروه مورد دارای تحصیالت درص 6647 ،از نظر تحصیالت      

درصددد  849درصددد دارای مدرک تحصددیلی سددیکل، 0647م، دیپل

      نیز دارای تحصددیالت درصددد 849 دارای تحصددیالت راهنمایی و

  .بودندفوق دیپلم 

 01تا  0سال و بقیه    0تا  9درصد گروه نمونه  0849      

سال از ازدواج آنها می گذرد. در حالی که در گروه شاهد 

      درصد است. 4/01و درصد  6/43این ارقام به ترتیب 

درصد دارای  1341فرزند،  1درصد گروه مورد دارای  9740

که این آمار  ؛فرزند بودند 9ی  ادرصد دار 10فرزند و  یک

درصد بود. بعد  91و  98، 91در مورد گروه شاهد به ترتیب 

شنامه، نمره ابعاد مختلف پرسشنامه از نمره دهی پرس

 انحراف استاندارد نمره هایمیانگین و محاسبه شد که نتایج 

شاهد در ابعاد تعارضات زناشویی  زوجین گروه های مورد و

 0در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول شماره 

          مشاهده 0آمده است. همانگونه که در جدول شماره 

می شود، میانگین نمره های دو گروه در مرحله پیش آزمون 

ولی در مرحله پس آزمون،  تفاوت چندانی با هم ندارند،

 ،میانگین نمره های خام ابعاد تعارض زناشویی در گروه مورد

 کاهش یافته است.

 

 

 
 

میانگین و انحراف استاندارد نمره های زوجین گروه های مورد وشاهد در ابعاد تعارضات زناشویی در مراحل پیش آزمون و پس  -1جدول

 آزمون

 شاخص آماری                                              

 

 کنترل آزمایش

انحراف  میانگین ابعاد تعارض زناشویی

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

ون
زم

ش آ
پی

 

 16/1 99/00 83/1 10/00 افزایش همکاری

 60/0 06 14/1 89/04 افزایش رابطه جنسی

 93/9 30/16 90/0 40/14 کاهش واکنش های هیجانی

 16/4 10/04 61/4 06/07 کاهش جلب حمایت فرزندان

 01/0 89/03 14/9 89/07 کاهش روابط فردی با خویشاوندان خود

 80/0 70/08 63/9 70/08 افزایش روابط فردی با خویشاوندان همسر و دوستان

 90/1 01/10 01/9 70/11 جدا کردن امور مالی از یکدیگر

ون
زم

س آ
پ

 

 43/1 70/00 10/1 66/01 همکاریافزایش 

 19/1 18/06 46/1 66/01 افزایش رابطه جنسی

 70/9 40/16 49/4 66/08 کاهش واکنش های هیجانی

 36/9 18/04 43/1 10/01 کاهش جلب حمایت فرزندان

 18/1 06/08 07/1 18/00 کاهش روابط فردی با خویشاوندان خود

 43/1 99/08 81/1 70/04 همسر و دوستانافزایش روابط فردی با خویشاوندان 

 04/4 40/11 38/1 07 جدا کردن امور مالی از یکدیگر
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برای مقایسه میانگین نمره های  ابعاد تعارض  من ویتنی

       زناشویی در گروه های آزمایش و کنترل نشان داد که 

دو گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمره های افزایش 

همکاری، افزایش رابطه جنسی، کاهش واکنش های 

هیجانی، کاهش روابط فردی با خویشاوندان خود، افزایش 

روابط فردی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن 

ها . تنداشتندامور مالی از یکدیگر، تفاوت معنی دار با هم 

گین نمره کاهش جلب حمایت فرزندان در گروه میان میان

 این نتایج کنترل تفاوت معنی دار وجود نداشت.آزمایش و 

 آمده است.  1در جدول شماره 

 

در نتایج آزمون من ویتنی گروه های مستقل برای میانگین اختالف نمرات پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل : 2جدول شماره 

 ابعاد تعارضات زناشویی
 یتنیو منآزمون  ابعاد تعارض زناشویی

t f.dD P 

 33/3- 22 003/0 

 002/0 22 -65/3 یجنس رابطه شیافزا

 000/0 22 -52/4 یجانیه یها واکنش کاهش

 11/0 22 -35/1 فرزندان تیحما جلب کاهش

 شاوندانیخو با یفرد روابط کاهش

 خود
22/3- 22 004/0 

 شاوندانیخو با یفرد روابط شیافزا

 دوستان و همسر
3/3- 22 003/0 

 003/0 22 -32/2 گریکدی از یمال امور کردن جدا

 

 بحث 

نتایج پژوهش نشان داد که بین زوجین گروه آزمایش      

مهارت حل مسأله قرار گرفته اند و گروه آموزش که تحت 

شاهد که تحت مداخله قرار نگرفتند از نظر تعارض زناشویی 

تفاوت معنی داری وجود دارد و این یافته با نتایج تحقیقات 

راتی  (،0) ( هانسون و لند بلند01) هال فورد و همکاران

(، 9) فرح بخش ،(00) نیا(، شفیعی 04(، مومنی )09)

 سو است. ( هم07(، و حیدری )06) خوشکام و همکاران

تأثیر آموزش گروهی مهارت حل     مبینیافته های پژوهش    

منظور از افزایش  بود.ه بر افزایش همکاری زوجین  ئل مسددد

همکاری میزان تمایل هر یک از زوجین در توجه به نظرات 

مدیگر،   یل           ه فت و رد کردن بی دل خال به م یل  ما عدم ت

های مختلف اسددت نظرات همسددر و توافق با هم در زمینه

 توان(. در تبیین نتیجه حاصددل از فرضددیه نخسددت می09)

هایی  افراد، مهارت ئله  گفت که آموزش مهارت حل مسددد     

            همچون بددارش فکری و شدددیوه گفتگوی متقددابددل را                

Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
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ب    فرا می که  ند،  ه گیر نه       اه آن  به گو تا  ای کمک می کند 

      ی همدیگر گوش فرا دهند و   ها مفید و مؤثر به صدددحبت    

کدیگ    یا            با ی بل  قا حث مت تا از طریق ب ند،  مای ر گفتگو ن

سائل خود را حل نمایند. با       شکالت و م شارکت جویی م م

ئل      این روش می حل مسدددا کاری زوجین را در  توان هم

یافته    تایج  یافته    های این بخش  افزایش داد. ن تایج  های  با ن

 ،(00نیا )( و نتایج پژوهش شددفیعی0هانسددون و لندبلند )

هارت  به       ه مبنی بر آموزش م عارض  حل ت باطی و  ای ارت

سرانی   شتند، باعث      هم شکل دا شویی م که در تعامالت زنا

 می گردد،بهبود روابط زناشویی زوجین و کاهش تعارضات   

  سو است. هم

ر آموزش گروهی مهارت حل    تأثی  مبین یافته های پژوهش        

با   اهایج یافتهنتاسددت. روابط جنسددی زوجین  بهبودمسددأله بر 

  (  08( و مارتین )9بخش )( و فرح00نیا )ی شددفیعینتایج یافته

وان  تسددت. در تبیین نتیجه این فرضددیه میسددو ا تا حدودی هم

گفت که روابط جنسدددی یک منبع پر انرژی و مهم جهت حل       

شویی می     ضات زنا سران به آن       تعار ست که هم شد و نیاز ا با

توجه خاصی داشته باشند و در زمینه های مختلف حول محور     

تعداد برقراری رابطه جنسددی، مکان، زمان ارضدداء و کیفیت آن   

اتفاق نظر داشته باشند. از آن جا که آموزش مهارت حل مسأله     

در صدددد تأثیر گذاری بر بهبود رفتار جنسددی و آگاه سدداختن    

مور جنسددی و دادن اطالعات بیشددتر در زمینه رفع   زوجین از ا

  د، می تواننارسایی های آنان در برقراری روابط جنسی می باشد   

 به افزایش صمیمیت زوجین و کاهش تعارض آنان منجر گردد.  

 نتیجه گیری: 

تایج   نده      ،ن ید کن هارت  تای      اثربخشدددی آموزش گروهی م

. بودحل مسدددأله بر کاهش واکنش های هیجانی زوجین       

صه   یکی  شخ سأله آفرین  های های موقعیتاز مهمترین م م

. دانندهای هیجانی افراد میاکنشدر تعارضات زناشویی را و

به مسددد   جهت  بت  ل گیری مث عث دور   ئ با گه داشدددتن  ه،  ن

جان  های منفی )افسدددردگی، اضدددطراب و خشدددم( و   هی

های تکانشددی، اضددطراب و باعث پاسددخ ،گیری منفیجهت

گردد. در تبیین نتیجه این با مسأله می اجتناب از رویارویی

هیجانی و توانایی تشخیص و   فرضیه می توان گفت آگاهی 

نقش اسدداسددی در کیفیت ارتباط زناشددویی  ،ابراز هیجانات

سأله برای رفع      سازنده حل م ستفاده از مهارت های  دارد. ا

مشدددکل و بکارگیری عاطفه، احسددداس و کنترل هیجانات 

ها بر روی یکدیگر، نقش مهمی در   منفی و تأثیر متقابل آن   

کاهش تعارضددات و ابعاد آن و کاهش واکنش های هیجانی 

ند  تایج پژوهش       دار با ن ته  یاف   (، 04) مومنیهای  . این 

    ( 03( و ورهوفسددتد ) 06) ( و خوشددکام00شددفیعی نیا )

 خوان و هم سو می باشد. هم

هارم             یه چ های پژوهش فرضددد ته  تأثیر  ، یاف مبنی بر 

سأله بر کاهش جلب حمایت   آموزش گروهی مهارت حل م

هنگامی که زوجین درگیر تعارضدددات     .فرزندان را رد نمود 

شدددید هسددتند هر کدام به طریقی درصدددد جلب حمایت 

سر    فرزندان می شند تا با آنان ائتالفی در مقابل دیگر هم با

بوجود آورند. در تبیین اثر بخش نبودن نتیجه بدست آمده  

توان گفت احتماالً کاهش جلب حمایت یم ،از این فرضددیه

بل           قا طه دو نفری و  به راب که مربوط  ندان بیش از این فرز

ها ارتباط  دسدددتکاری زوجین باشدددد به رابطه خارج از آن

وزش تر آمداشته و در نتیجه ترییر آن مستلزم دوره طوالنی

باشد. نتایج این یافته  و حضور فرزندان در دوره آموزش می 

سدددو  ( هم01پژوهش سدددودانی و همکاران ) های  با یافته   

 باشد.می

ثر بخشددی آموزش گروهی مبین ا ،یافته های پژوهش      

بر کاهش روابط فردی با خویشدداوندان  ،مهارت حل مسددأله

. در شرایط تعارض زای زندگی زناشویی، رابطه فردی   است 

شاون   سران با خوی ستان خود افزایش  هر یک از هم دان و دو

اعث می گردد که خانواده هریک از زوجین، و این ب می یابد

معموالً درجبهه موافق با زن و شدددوهر قرار بگیرند، دخالت 

خانواده هریک از آنان منجر به در حاشدددیه ماندن طرف           
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سبت به رابطه         سات منفی ن سا شده و او را دچار اح دیگر 

صل از  00خود با همسرش می کند )  (. در تبیین نتیجه حا

   ارت حل مسدددأله به زوجین، یاد     این فرضدددیه، آموزش مه  

می دهد که به جای ارتباط بیشدددتر با خانواده اصدددلی و          

دوسدددتان خود، به گفت و گو و ارتباط بیشدددتر با همسدددر 

بپردازند. نتایج این فرضدددیه با نتایج خوشدددکام و همکاران 

 سو می باشد. ( هم11( و عامری )07(، حیدری )06)

ثربخشی آموزش گروهی  نتایج همچنین نشان دهنده ا       

مهددارت حددل مسددددألدده بر افزایش روابط خددانوادگی بددا 

ها یا نتایج  یافته بود. اینخویشدداوندان همسددر و دوسددتان 

( و 07( و حیدری ) 10( گرجی )00نیا ) پژوهش شدددفیعی

باشدددد. در تبیین  ( تا حدودی هماهنگ می    11) جوانینگ 

سأله به  می ،این نتیجه توان گفت که آموزش مهارت حل م

شیوه  ،افراد سر و    در مورد  شاوندان هم های برخورد با خوی

نماید که در بهبود    های مفیدی ارائه می   دوسدددتان آموزش 

رابطه آنان با خانواده همسددر و دوسددتان سددودمند اسددت.  

همچنین مهارت حل مسأله از باال گرفتن تعارض زوجین و  

 ،گیری خصومت ت خانواده همسر و شکل  به دنبال آن دخال

 کند. جلوگیری می

های پژوهش           ته  تأثیر آموزش گروهی  حاکی از  ،یاف

ضات مالی بود   مهارت حل  سأله بر کاهش تعار . در تبیین م

نتیجه حاصدددل از این پژوهش می توان گفت که آموزش      

ند نظر زوجین را در      له می توا گفتگوی مؤثر و حل مسدددأ

ل و کسدب درآمد مشدترک به هم   خصدوص خرج کردن پو 

ند.              یاب کاهش  مالی زوجین  عارضدددات  ید و ت ما یک ن     نزد

یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش شدددفیعی نیا          

 سو است. ( هم07( و حیدری )00)

با توجه به نتایج پژوهش حاضدددر، آموزش مهارت حل             

           مسددددألدده بدده عنوان رویکردی عینی، ملموس و متکی                

های  از جمله مهارت   ،های ارتباطی بین همسدددران  ر جنبه ب

تواند مسدائل و مشدکالت ارتباطی   ای اسدت که می سدازنده 

بین همسدددران را کاهش دهد، همچنین آگاهی زوجین از    

به    طبیعی بودن اختالف ها و شدددیوه نگریسدددتن زوجین 

 ،     به عنوان یک مسدددأله و چالش برای حل کردن       ،تعارض 

تواند در حل تعارضدددات به آنان      می ،ید و نه یک عامل تهد     

ید. از این رو این رویکرد می      ما مک ن مت      ک خد ند  توا

 ارزشمندی به زوجین متعارض محسوب گردد. 

 محدودیت های پژوهش

شناسایی و شرکت دادن زوج های دارای تعارض که با         

ها رضددایت خاطر و به صددورت منظم در این گونه پژوهش 

شوار و ن   صله محقق دارد.  شرکت نمایند د صبر و حو  یاز به 

همچنین حجم کم نموندده هددای مورد مطددالعدده نیز از                 

 محدودیت های این مطالعه بود.

 

  تقدیر و تشکر:

نویسندگان مقاله بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر      

 خود را از شرکت کنندگان در این تحقیق ابراز می دارند.
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Background and objectives: One of the common problems in the couple's relationship is 

marital conflict that can lead to depression, addiction, and spousal abuse, verbal or physical 

conflict between married couples. The aim of this study was survey of the effectiveness of 

problem-solving skills on marital conflict in couple referring to counseling Center of 

committee of Imam khomini of Ilam city, 1390. 

Materials and Methods: This study was case control quasi-experimental. The participants 

were the Couples that had marital conflict and referring to committee Eimam Khomini of Ilam 

city. The sample was 12 couples that divided in case and control group by simple random 

sampling. The case group participated in 8 section problem solving skills program. The data 

gathering devise was questionnaire and the data performed by T test and ANOWA Test in 

SPSS software. A p-value Less than 0.05 was considered as significant.  

Results: The results showed that the mean scores of case and control was significantly 

deference in cooperation increased, sex cooperation, reduce of emotional reactions, loss of 

personal relationships with his family, enhancing relationships with relatives and friends and 

spouse. Financial independency. (p <0.05). 

Conclusion: The results shows the significant relationship between case and control group in 

controlling marital conflict so it seems having educational program based on problem solving 

skills is necessary for couple with marital conflict. 

 

Key words: Marital Conflict, Problem Solving Skills, Education 
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